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RINGKASAN

Perclitian id beftujuan tintuk mengembangkan balMn ajax mata kuliah

psikologi pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian pengembatrgar

i*g-tafoup, analisis kebutuhan, desain bahan ajar' validasi al i
tanjlapan dosen dan mahasiswa. Ada lima aspek yang divalidasi

keliialannya, yaitu a) kompetensi dasar dan indicator; b) isi materi; c)

penyajian materl d) bahasa dan; e) tugas. Hasil uji validasi ahli serta

Lnggipan oosen dar mahasiswa mengemi balran ajar boada pada

kategori '1a}?k".

Krta kunci: Peog€rnbangau, bahan ajar, psikologi pendidikan
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SUMMARY

This research aims to d€velop t€aching materials educational
psychology courses. This research is r€search developmelt ofphase:
needs analysis, desip of teaching materials, validation expert, of
lecturers and students responses. There are five aspects that validaled

the feasibiliry, that is a) basic competence and itrdicator; b) tle
corted ofthe material; c) thq presentation ofthe material; d) laoguage

and: g) assigment. Tho test results of expert validatioo and

assessment of lecturers al1d stlldents regarding instructional materials

are in the category of "decenf'.

Ke!"nords: Development, teaching materials, educational psycholos/
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maia kuliah Psikologi pendidikan merupakan salah satu mata kuliah yang

dibutuhkan dalam berbagai program studi terutama program studi yang benpiliasi

kepada bidang pendidikan. Mala l':uliah psikologi pendidikan dapat memberikan

pengelahuaa kepada mahasisua dalam memahami aspek-aspek tingkah laku manusia

vang terlibat dalam proses pendidikan seperti gurddosen, pelajar, dan lingkungan

pembelajaraa. Selain itu mata kuliah psikologi pendidikan dapat memberikan

pengetahuan dan keterampilan dalam memahami aspek-aspek perkembangan

psikologis seperti kognitil af€ktif, dan psikomoto k para pelajar' Oleh karena itu

sangat penting utuli menyajikan natakuliah psikologi pendidikan seca.a sistemalis

dan dapat mem€nuhi komp€tensi pembelajaran yang diperlukan agar tujuan

pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

Salah satu potensi yang dimiliki pada program pascasarjana UNM adalah

sumber daya pengajar yang berasal dari berbagai luaran pendidikan baik dari dalam

negeri maupun Juar negeri. Namun satu hal yang menjadi permasalahan adalah tidak

adanya keseragaman silabus mata kuliah sehingga tenaga pengajar menyusun silabus

masing-masing dan menggunakan referensi yang beragam. Saat ini mata kuliah

psikologi pendidikan diajarkan pada semua prodi di pascasarjana belum

menggunakan bahan ajar yang standar untuk tiap dosen Akibatnya tujuan

pembelajaran yang diinginkan kurang tercapai secan optimal. Salah satu upaya unluk

meningkatkan mutu pendidikan adalah melalui pengadaan bahan (buku) ajar yang

bennutu (William,2002). Buku ajar yang baik harus mampu menyajikan materi

pelajaran yang sesuai dengan tuntulan L-urikulum, silbaus terstanda.isasj' mengikuti

perkembangan ilmu pengelahuan dan teknologi (IPTEK), serta mampu

menjembalani pernbelajaran agar kompetensi yang telah ditetapkan dapat tercapai

(Jippes, dkk.,20l0).



Proses kegiatan belajar mengajar anlara dosen dan mahasiswa lidak akan

terlepas dari buku, meskipun dosen dapat menjelaskan materi secara luas dan

komperehensif. Oleh karena itu bahan ajar sebagai p€gangan belaja. tetap menjadi

prioritas yaag sangat penting. Buku-buku pelajaran yang dipergunakan oleh

mahasiswa benar-benar harus teruji kualitasnya sebagai sumber dan media

p€mbelajaran. Setiap buku pelajann yang akan digunakan seyoglanya melalui proses

penilaian (validasi) bahan ajal sebagai suatu pengembangan kualitas pengajamn

Berdasarkan uraian tersebut menarik untuk melakukan satu penelitian

pengembangan bahan ajar mata kuliah psikologi pendidikan pada pascasarjana

Universitas Neg€d Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasa*an latar belakang di atas, mata rumusan masalah dalam penilitian

ini sebagai berikut:

l Bagaimana mengembangkan bahan ajar mata kuliah psikologi pendidikan?

2. Bagaimana kelayakan produk bahan ajar mata l':uliah psikologi pendidikan

dikalangan pakar?

3. Bagairnana kelayakan Foduk bahan ajar mata kuliah psikologi pendidikan

dikalangaa dosen pengajar psikologi pendidikan?

4. Bagaimana kelayakan produk bahan ajar mata kuliah psikologi pendidikan

dikalangan mabasis*a?



BAB II

TIN.IAUAN PUSTAKA

A. Bahan Ajar

1. Pengertian bahan ajar.

Menuut Dick & Carey (1996) bahan ajar merupakan sepenngkal

materi/substansi pelajaran (teaching material) yang disusun secara sistematis,

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh p€sertra didik

daiam kegiatan pembelajaran. Widodo dan Jasmadi (lestari,2013) rnenjelaskan

bahwa bahan aiar adalah seperangkat sarana pembelajaran yang berisikan materi

pembelajararl metode, batasa-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara

sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu tercapainya

kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya.

M€nurut Su&ajat (Ruti, 2015) Bahan ajar atau mate pembelajaran

(instructioml materials) adalah pengetahum, sikap, dan keterampilan yang yang

harus dipelajari oleh peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi

] angtelah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis mate pembelajaran terdi dari

pengetahuan (fakta, konsep, prinsip,dan prosedor), keterampilan, dan sikap atau nilai

Pujiati (2007) menyatakan bahwa bahan ajar merupakan bahan pe*uliahan

Iang disusun secara sistematis yang digunakan pengajar dan peserta didik dalam

proses pembelajaran.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa suatu bahan

ajar haruslah dirancang dan ditulis secara sistematis yang berdasarkan pada kaidah

rntrulisional agar dapat nlerrrbantu dalam menunjang proses pembelajaran yang baik

2. Jenis-jenis bahan ajar

Bahan ajar memiliki beragamjenis, ada yang c€tak maupun noncetak Bahan

ajar cetak yang se ng dijumpai antara lain berupa hando t,buko, modui, brosur, dan

Lembar Kerja. Di bawah ini akan diuraikan penjelasan terkail jenis-jenis bahan aJar'

a) Handout. Handout adalah"segala sesuatu" yang diberikan kepada peserta

didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, ada juga yang



b)

yang mengatikan lxandout sebaga:t bahan tertulis yang disiapkan untuk

memperkaya pe[getahuan peserta didik Plastowo (Lestari, 201 1). Pengaiar

dapal membuat handout dari bebempa literatur yang memiliki relevansi

d€ngan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh pelajar' Saat iri lxandout

dapat diperoleh melal]ui donntodd intemet atau menyadur dari be.bagai

buliu dan sumber lainnya.

Buku, yaitu sebagai bahan ajar merupakar buku yarg berisi ilmu

pengetahuan hasil analisis terhadap ku kulum dalam bentuk tertulis. Buku

disustm dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi

gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku akan sangat

membantu dosen dan pelaiar dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai

dengan mata pelajaran masing-masing Secara umum, bul:u dibedakan

menjadi empatjenis (Prastowo dalam Lestari, 201 1) yaitu:

1) Buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi' dan

sumber untuk kajian ilmu tertentu, biasanya berisi suatu kajian ilmu

yang lengkap.

2) Buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan

saja, misalnya cerita,legenda, novel, dan lain sebagainya.

3) Buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegaagan dosen atau

pengajar dalam melalsanakan pro.es pengajaran

4) Buku bahan aiar atau bulu teks, yaitu buku yang disusun untuk proses

pembelajann dan berisi bahan-bahan atau materi peinbelajaran yang

akan diajarkan.

Modul, yaitu bahan ajar yarg ditulis dengan tujMn agar p€lajar dapat

belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan dosen. Oleh karena itu,

modul harus berisi tentang petLnjuk belajar, komp€tensi yang aliar dicapal,

isi materi pelajaran, inforuasi pendukung, latihan soal, petunjuk keda'

evaluasi, dan balikan terhadap evaluasi. Dengan pemberian modul, pelajar

dapal belajar mandiri tanpa harus dibantu oleh dosen

c)

d) Lembar Keria, yaitu materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa

4



sehingga pelajar diharapkaa dapat materi ajax tersebut secan mandiri

Dalam LK, pelajar akan mendapat materi, ngkasan, dan tugas yang

berkaitan dengar materi. Selain itu pelajarjuga dapal menemukar arahao

yarg terstruktur untuk m€mahami materi yallg diberikan dan pada saat

yang bersamaan pelajar diberikan materi serta tugas yang berkaitan

dengan materi tersebut.

e) Buku Ajar, adalah sarana belajar yang bisa digunakan di sekolah-sekolah

dan di perdosenan tinggi unluk menunjang suatu prognm pengajaran dan

pengertian modererr dan yang umum dipahami.

f) Buku Teks, yaitu sebagai buku pelajaran dalam bidang studi terteotu, yang

merupakan buku standar yang disusun oleh para paftar dalam bidang itu buat maksud

datr tujuan-tujuan instruksional yang dilengkapi dengan salana-sarana p€ngajaran

yang sensi dan mudal dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan

p€rdosenan tinggi sehlngga dapat menunjang suatu prcgmm pengajaran

Adapun bahan ajar non cetak meliputi bahan ajar dengar (audio) s€perti kaset'

radio, piringan hitan, dan compact disc audio. Bahan ajar pandang dengar (audio

tlsual) seperti ideo compact dr'sc dan film. Bahan ajar multimedia int€raldif

/inteructire teaching atelial) sepefi CIA (ComPutet Assisted Intructiofi), compact

dtrc (CD) multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web (weD

based learning nateridl s) (Lesta:l', 2013).

3. Kandungatr bahan ajtr
Bahan ajar yang efektif menwut Gerlach dan Ely (1980) harus memenuhi

s,valat (1) ketepatan ko gnnif (cognltive appropriateness); (2) tingkat berpikir (/evel

of shopisication); Q) biaya (do,tl); (4) ketersediaan bahar' (availabil,{v); dan (5) rnutu

rf,kr,ls (t e c hn i c al qua I i ty).

Sedangkan dalam hal peng€mbangan bahan ajar, Dick dan Carey (1996)

mengajukan hal-hal berikut untuk diperhatikan, yakni: (1) memperhatikan motivasi

belajar yang diinginkaq (2) kesesuaian mat€ri yang diberikan, (3) mengikuti suatu

uutan yang benar, (4) be sikan informasi yag dibutuhkan, dan (5) adanya latihan

pmLlek, (6) dapat memberikan umpan balik, (7) tersedia tes yang sesuai dengan



mated yang diberikan, (S) tenedia petunjuk untuft tindak lanjut ataupun kemajuan

umum penbelajaran (9) tersedia petunjuk bagi peserta didik untut tahap-tahap

aktivitas yang dilakukan, dan (10) dapat diingat dan ditansfer'

Romiszowski (1986) menganai pengembangan bahan ajat menyatakan bahraa

pengembangan suatu bahan ajar hendaknya memp€rtimbangkan empat aspek' yaitu:

(1) aspek akadenik; (2) aspek sosit ; (3) aspek rekleasl dan (4) aspek

pengembangan pribadi. Jolly dan Bolitho (Tomsilon, 1998), mengajukan langkai-

langkah pengembangan bahan ajar sebagai beriL-ut: (1) mengidentifikasi kebutuhan

mareri yang perlu dibutuhkan (2) mengeksplorasi kondisi lingkungar wilayah tempat

bahan ajar akan digunal@n; (3) menentukan masalah atau topik yang sesuai dengan

kenyataan yang ada di lingkungan peserta didik untuk diajarkan; dan (4) memilih

pendekatar latihan dan aktivitas serta pendekatan Fosedur pembelajaran, dan (5)

menulis raacangan materi bahan ajar.

B. Mata Kuliah Psikologi Pendidikatr

1. Pengertian Psikologi Pendidikan

Mata kuliah psikologi pendidikan merupakan mata l'-uliah dasar kependidikan

1-ang wajib diikuti oleh para mahasiswa karena berkontribusi besar dalam membekali

pengetahuan dan pemahaman tentang aktivitas umum jiwa peserra didik dalam proses

p€ndidikan di kelas. Melalui penerapan pengetahuan tentang psikologi pendidikai\

para pendidik diharaplan dapat menemulan dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang

dihadapi oleh peseda didik dalam proses pendidikan di kelas

Beberapa tokoh telah mendefinisikar psikologi pendidikan: Elliot (1998)

menjelaskan bahwa psikologi pendidikan merupakan aplikasi psikologi yang

mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pembelajaran, dan issu-issu lain yang

tinbul di dalam setting pendidikan. Glover dan Ronning (Elliot, 1998) menyatakan

bahwa psikologi pendidikan mercakup topik-topik yang berkaitan dengan

perkembangan manusia, perbedaan individual, pengukurarL belajar' motivasi,

p€ndangan-pandangan humanistik yang didasarkan pada data empiris maupun

teoretis.



Wethe ngton (Khodrjah,2014) menjelaskan bahwa psikologi pendidikan

adalah studi sistematis tentang prcses-pros€s dan faktor-fal'1or yang berhubungan

dengan pendidikan manusia. Syalt (2002) menjelaskan bahwa psikologi pendidikan

adalah sebual disiplin ilmu psikologi yang menyelidiki masalah-masalalpsikologis

r arg terjadi dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan pengertian tersebut dia atas, dapat disimpulkan bahwa psjkologi

pendidikan adalah suatu studi yang memusatkan perhalial pada persoalan-persoalan

l ang berkenaan dengan proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan

belajar yang di dalamnya melibatkan bebempa unsur-unsur seperti, pendidik' siswa,

dan lingkungan belajar.

2. Pentingnya Mata Kuliah Psikologi Pendidikan

Pengetahuan tentarg psikologi sangat diperlukan di dalam dunia pendr'dikan

iarena dunia pendidikan menghadapi peserta didik yang unik dan berbeda-beda da

s€gi karakteristik p€rilaku, kepribadian, sikap, minat, motivasi, perhatian, persepsj,

dal a pikir, intetigensi, fantasi, dan berbagai aspek psikologis lainnya. Perbedaan

Lerake.istik psikologis yang dimiliki oloh para pescrta didik harus dikelahui dan

apahami oleh setiap pendidik dan pengajar di kelas, jika ingin proses

pembelaj arannya berhasil.

Memahami karak:teristlt psikologis yang dimiliki oleh masing-rnasing peserta

didik, maka para pendidik dapat melakukan pembelajaran yang bersifat individual

sesuai dengao karakteristik psikologis yang dirniliki oleh peserta siswa Jadi sifat

heterog€nitas perlu menjadi perhatian utama dalan pembelajaran. Selain

pembelajaran yarg bersifat individual, pendidik perlu juga melakukan pembelalaran

secara kelompok jika karakteristik psikologis peserta didik yang ada di suatu kelas

dianggap relatif sama thomogen).

Syah (2004) mengemukakan bahwa peranan psikologi dalam pendidikan dan

p€ngajaral ialal bertujuan unh:k memberikan orientasi mengenai laporan studi'

menelusuri masalah-masalah di lapangan dengan pendekatan psikologi serta meneliti

t'akor-faktor marusia dalam proses pendidikan dan di dalam situasi proses belajar

mengajar. Disamping itu psikologi dalam pendidikan dan pengajaran banyak



memengaJuhi pennnusan tljuan pendidikan, perumusar kurikulum maupun prosedur

dan metode-metode belajar mengajar.

Beberapa manfaat dalam memahami psikologi pendidikan, yaitu (Khodijah,

2014): a) dapat merurnuskan tujuan pembelajaran secara tepat; b) dapat memilih

strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kompetensi peserta

didik; c) dapat menentukan alat bantu pembelajaratr yang tepat; d) dapat memberikan

layanan dan bimbingan kepada peserta didik dengan baik; e) dapat rnemotivasi belajar

peseta didik; f) dapat menciptakan illim belajar yang kondusif; g) berinteraksi dengan

peserta didik secara baik dan disenangi; h) menilai hasil belajar peserta didik secara

objektif.

Pemahaman psikologi pendidikan yang baik diharapkan dapat melakukan

proses pendidikan ddapat dljalankan dengan optimal. karena itu mereka dihanpkan

dapal mengetahui, memahami, dan menerapkan prinsip-psinsip pembelajaran dan

pendidikan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, dan

perkembangan peserta didik, bagaimana peserta didik belajal rencana pembelajaran

1-ang sesuai dengan perkembangan psikologis peserta didik, dan prosedur

pernbelajaran dan pendidikan yang diterapkan oleh para gwu dapat membuat peserta

didik dapat belajar secan efisien, efeklif, dan memuaskan (Suardiman, 1988)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahra mata kuliah Psikologi

Pendidikan merupakar dasar pengelahuan yarg mendasari profesi kependidikan dan

peogajaran. Guru sebagai pendidik dan pengajar yang memiliki pengetahuan tentang

Psikologi Pendidikan akan mampu mengernbangkan serta menerapkan prinsip-prinsip

psikologi dalam membelajarkan dan mendidik peserta didik di kelas. Pengetahuan

guru lentang belajar dan syamt-syarat keberhasilao aldivitas pembelajaran di kelas

Demungkinkan gwu dapat memilih, merencanakan, dan mengevalwsi proses

m€ngajar atau proses pembelaja&n dan mengevaluasi hasil dari proses pembelalaran

-bagai suatu sislem yang terkait satu sama lain.

C. Keraryka Pikir

Pembelajamn Psikologi Pendidikan dalam lingL-ungan Program Pascasa{ana

LNM Makassar belum terpadu dengan baik Banyaknya dosen yang mengajarkan



mata kuliah psikologi pendidikan menyebabkan silabus, dan buku bahan ajar yang

belum seragam. Adisetrjaja (2007) menyebutkan bahwa buL:u ajar memegang peranar

penting dalam proses pembelaj aran.

Menuru Istianah dkk (2012) manfaat bahan ajar bagi pendidik adalah

diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan

belajar peserta didik, tidak lagi terganhmg kepada buku teks yang terkadang sulit

untuk diperoleh, memperkaya karena dikembangkan dengar menggunakan berbagai

refercnsi, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis

bahan ajar, membaagun komunikasi pembelajann yang efellif antara guru dengan

peserta didik karena p€sefia didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya, dan

menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan.

Pemilftan b€han 4ar rrsupdkm langkah awal seorang pendidik sebelum

menggunakan bahan ajar te6ebut dalan proses pemb€lajaran Kesalahan dalam

nrrn nr hstun aiu atwr nrngalabadon adanya tidak keseimbangan dalam proses

pembelajaran. Hasilnya akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan pembelajamn.

Keadaan yang sering ditemui oleh seorang pendidik dalam pemilihan bahan ajar.

pemilihan didasad<an poda deri yarg se$ni d€4an konrpeensi dasar tarpa mrperlutkan

@alcan lang se$ai dengan BSNP. Menurut BSNP (2006) segi kela}?l@l b€lEn 4ar tedni

q@ kela]tsl@ mtu standar yalhx kelayalcn isi, kelaFkan balns4 kelalakar penyajian, dan

kelayakan kegrafital. Bahan qiat yarg diguuka4 juga lrans sesai dengan Standar

habqeDiensi, Konpet€nsiDasar&nkomporcnyangterdapat pada silabus.

Berdasarkan uaian te6ebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penelitian

enrang Pemilihan bahan ajar mata kuliah Psikologi Pendidikan terutama pada

Progmm Pascasadana UNM penting untuk ditakukan Tujuannya adalah agar

melahirkan satu bahan ajar mata kuliah Psikologi Pendidikan



BABItr

TUJUAN DAN MANT'AAT PENELITIAN

A. Tujua! Pen€litian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan bahan ajar mata kutiah psikologi pendidikan.

2- Menentukan kelayakan produk bahan ajar mata kuliah psikologi pendidikan

dikalanga[ pakar.

3. Menentukan kelayakan produk balnn ajar mata kuliah psikologi pendidikan

dikalangar Doseu.

4, Menenhrkan kelayakan produk bahan ajar mata kuliah psikologi pendidikan

dikalangan mahasiswa.

L Mlnfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ialah:

l- Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan

sumbangan dalam bentuk p€ngembangan bahan ajar mata kuliah psikologi

pendidikan yang sudah terstandarisasi (divalidasi).

2. Secara praktis bahan ajar psikologi pendidikan dapat menjadi pegangan buku

ajar bagi kalangan mahasiswa pascasarjaaa khususnya di UNM.
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BAB TV

METODE PENELITIAN

-4.. Jenis p€nelitian

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Rescearclt and

Delelopment) Menurut Bock (Nusa Putra, 2012) menyebutkan hahwa

pengembangan: "Developmenl ae a process that applies knowledge to create net

device on effects". Model pengembangan merupakan dasar yang digunakan untuk

pengembangan produk yang akatr dihasilkan. Model pengernbangan yang efektif

menuntut kesesuaian antara pendekatan yang digunakan dengan produk yang akan

dihasilkan. Memrrut Van Den Akker (1999) menyebutkan bahwa penelitian

p€ngembangan berdasarkan pada dua tujuan, yakni (1) pengembangan urtuk

metrdapatkan Fototipe produh, (2) pcrumusan saran-saran metodologis untuk

pendesainan dan evaluasi prototipe telsebut.

Menurut Brog dan Gall (1993) menyebutkan bahwa model penelitian

pengembangan pendidikan berawal dari hasil penelitian kemudian digunakan unluk

merancang produk yang dilakukan secara sistematis, kemudian dikembangkaq

dievaluasi dan divalidasi sampai kepada tahap yang betul betul efektif dan layak

untuk diterapkan.

Secara ga.is besar prosedur penelitian pengembangan balan ajar mata

kuliah psikologi pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Analisis kebutuhan, pada tahap ini ada 2 hal yang dilal-ukan yaitu: a)

menlusun silabus mata kulah psikologi pendidikan; b) menyiapkan

literatueheferensi.

2) Desain balan ajar, yaitu menlusun bahan ajar psikologi pendidikan

dengan merujuk kepada silabus yang telah disusun dan divalidasi.

3) Validasi alrli, yaitu bahan ajar yang t€lah disusun selanjutnya divalidasi

oleh 3 ahli yarg terdiri dari; a) ahli psikologi pendidikan; b) ahli bahasa;

dan c) ahli media.
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4) Respon subjek, yaitu balan ajar yarg sudal divalidasi dan direvisi

berdasarkan sarim peayempumaan oleh ahli selanjutnya meminta respon

dari kalangan dosen dan mahasiswa dari balan ajar yang telal dibargun.

5) Produk akhir bahan ajar Psikologi Pendidikan.

Untuk lebihjelasnya dapat tedihal pada gambar dibawah ini:

Gambar l: Alur Penelitian pengembangan baian ajar

Mata Kuliah Psikologi Pendidikan

I lrkasi dan Waktu Petrelitian

Lokasi penelitian ini bertempat Progam Studi Bimbingan KoNeling

ksadana Universitas Negeri Makassar. Penelitiaa ini dilaksanakan mulai bulan

.Hi sampei dengan Desember 20 1 5.

c. Slbj€k Petrelitisn

l@u yang menjadi subjek dalam p€nelitian ini iaiah dosen pengajar mata kuliah

pri&ologi pendidikaa dan mahasiswa Prognm pascasarjana UNM.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan angket yang berisi

seperangkat pertalyaan alau pemyatMn yang diisi secara langsung oleh responden.

Dalam penelitian ini juga akan digunakan Focrs Gl,oup Discussion (FGD) dengan

maksud unh.rk memperoleh masukan

E. InstrumenPenelitian

lnsfumen pegumpular data merupakan alat bantu yang digunakan untuk

mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner/angket Angket ini

digunakan untuk menilai produk hasil pengembangan yang drtujukan kepada pakar,

responden dosen pengajar dan mahasisrva. Adapun instrurnent penilaian adalah

sebagai beriL-ut:

Tabel 1. Lembar Penilaian Bahan Ajar

1.

2.

3.

4.

5

Kompetensi Dasar dan
Indikator
ki mated: Kelengkapan
materi, keluasan materi, dan
kedalaman materi,
Penyajian m&teri: lesuai
dengan silabus; sistematis;
referensi.
Bahasa: bahasa Indonesia baik
dan benar.
Tugas: penugasar yang

dibe kan kepada mahasiswa
sebagai tujuan untuk menilai
tingkat Penguasaan dan
pengembangan kemampuan
pada aspek kognitii afektif,
dan Dsikomoto.ik.

15

30

20

15

20

.Tumlah 100

Catatan:

t3



F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deshiptif Data yang dianalisis

meliputi analisis kelayakan uji pakar, penilaiaa dosen pengajar dan mahasiswa.

REmus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rentang nilai I - 4

NA: >BN
100 100

SagA Layak (L) = 3.51 - 4.00

Lerat(t) = 2.76 - 3.50

Giq Layak (CL) :2.00 - 2.75

fiangl,ayak(K1-): < 1.99
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BAB V

FASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Deskripsi Pengembangan Bahan Ajar.

Pembuatan atau pengembangan bahan ajar Psikologi Pendidikan mengacu

kepada silabus yang telal disusun. Adapun silabus mata kuliah Psikologi Pendidikan

;ebagai bahan acuan pembuatar bahan ajar dapat di ketahui sebagai berikut:

Kompetensi Dasar

Mahasiswa 52 dapat memahami dall menguasai konsep dan ruang lingkup

psikologi pendidikan, s€hingga dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran

disekolah.

Indikator

Setelah mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan, dihara*an mahasiswa

mampu:

1) Menjelaskan pengertian dasar psikologi pendidikan.

2) Menjelaskan berbagai teori perkembangan: teori perkembangan kognitif

da piaget & Vygotsky, teori perkembangan personal dan sosial dari

E.ikson, serta teori perkembangan agama./spiritual.

3) Memahami teori-teori belajar; teod kognitif & konfiukstivis dan teori

behavioral.

4) Memahami teori kecerdasan dan rnultiple intelligences.

5) Memahami character education seria penerapamya dalam pembelajaran.

6) Memahami student diversity dan peneraparLnya dalam pembelajaran.

7) Menjelaskan individual needs: accomodating instruction io individual

needs.

8) Menjelaskan berbagai metode pembelaj amrL aktif (cooperatite leatning) di

kelas.

9) Menjelaskan classroom management dan penerapannya di kelas.

l0)Menielaskar assesing student leamjng.
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1 I ) Menjelaskan perfomance assessments and standardied test.

12)Memahami kesulitan belajar siswa dan nenangani siswa yarrg bermasalah

di kelas.

Bahan ajar psikologi p€ndidikan yang telah disusun meliputi empat

komponen, yaitu:

a. kompetensi dasar

Kompetensi dasar dalam bahan ajar ini dimaksudkan untuk menetapkan

ukuran minimal yang mencakup kemampuan pengetahuan, ketemmpilan, dan

sikap yang harus dicapai, diketahui, dilahrkan, dan mahir dilakukan oleh

mahasiswa pada setiap tingkatan dan berkelanjutan sebagai upaya kendali dan

jaminan mutu.

b. Indikator

indikator merupakan kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan

penilaian ketercapaian hasil pembelajaran danjuga dijadikan tolak ul-ur sejauh

milna penguasazur mahasiswa terhadap suatu pokok ba.hasan atau mala

pelajaran terbentu. Ada 3 hal yang telah dip€rtinbangkar dalam menyusun

indikator, yaitu: 1) pengembangan indicator sebagai perincian secara spesifil

dari kompetensi dasar; 2) karakte stik mata pelajaran, pebelajar (mahasiswa),

dan lingkungan pendidikaq 3) Potensi dan kebunrhan pebelajar (mahasiswa),

masyamkat, dan lingkungan atau daerah.

c Materi

Materi bahan ajar psikologi pendidikan bersumber dari berbagai referensi

yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga memenuhi standal dan kriteria

materi ajar, yaitu: Sahih (Valid)t tingkar kep€ntingan (Signrfcance);

kebermanfaatan (utility)t layak dipelai.Ii (ledmabilily); dan mena k minat

(interest).

d- Tugas.

Tugas merupakan bentuk kegiatar belajar yang harus dilakukan oleh pebelajar

(mahasiswa) setelah m€mbaca mated. Gunanya untuk memartapkan
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pengetahuar! keterampilan, nilai, dar sjkap tenlang falla/data, konsep,

p nsip, generalisasi/dalil, teo , prosedur, dan metode. Tujuan tugas ini agar

pebelajar (mahasiswa) benar-benar belajar secara aktif dan allimya

menguasai konsep yang sedang dibahas dalam kegiatan belajar tersebut

Tugas disajikan secara keatif sesuai dengan karakteristik mala kuliah dan

dit€mpatkan pada akht materi.

Adapun bahan ajar psikologi pendidikaa yang sudah dinilai dan divalidasi

dap6t dilihat pada lampiran hasil penelitian.

I Hasil Uji,Tenjlaian Bahar Ajar

Penilaian bahan ajar dilakukan oleh pakar, dosen pengajar, dan mahasiswa

dengan maksud untuk rnemperoleh kelayakan bahan ajar.

a. Hasil uji/penilaian pakar

Pengembangan bahan ajar yang telah dibuat, telah mendapatkan saran dan

::-.:lan oleh pakar. Saran dan masukan selanjutnya dipelajari dan dianalisa

r.:cr,jian dilakukan penyempumaan bahan ajar. Setelah bahan ajar disempumakan

re i:prbaiki berdasarkan saran dan masukan pakar selanjutnya diberikan penilaian

:,e: i.tiga pakar tersebut. Hasil penilaiaa ketiga pakar diperoleh nilai sebagai

:B-fr: a) Penilai pertana = 3.30, b) penilai kedua:3.15, dan c) penilai ketiga:

: ::'antuti lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di ba\aah ini:

dinilai
Kompetensi Dasar dan Itrdikator
Isi materi: Kelengkapan materi,
keluasan materi, dal kedalaman nate ,

Peniajian materi: sesuar' dengan

,.iiabus: sistematis; referensi.
Babasa: bahasa Indonesia baik dan
:'el1ar
Tugss: penugasan yang diberikan
iepada mahasiswa sebagai tujuan
:miuk menilai tingkat pelguasaan dar
sagembangan kemampuan pada aspek
,iogritif, afektil dan psikomotodk

Tabel 2. Hasil Penilaian pakar pertalrta

60
90

60

60

60

330:3,30
100

l5
30

20

l5

20

4
3

4

3

Jumlah
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Tabel 3 Hasil Penilaian pakar kedua

l5

30

20

15

20

3

3,5

4s

105

60

dinilai
Kompetensi Dasar dan Itrdikator
Isi materi: Kelengkapan materi,
keluasan materi, dan kedalaman materi,
Penyajian materi: sesuai dengan
silabust sistematis; ref€rensi.
Bahasa: bahasa Indonesia baik dan
benar

315 :3,15
100

Tugas: penugasan yang diberikan
kepada mahasiswa sebagai tujuan
untuk menilai tingkat penguasaan dan
pengembangan kemampuan pada aspek
kognitif. afeldif. dan psikomoto k.

Jumlah

Jadi berdasarkan penilaian ketiga pakar dapat disimpulkan bah*a bahan ajar

-;= kuliah psikologi pendidikan berada pada katego "layak" sehingga layak untuk

:-=::*alian pada program studi Pascasa.iana Universitas Neged Makassar.

Tabel4. Hasil Penilaian pakar ketiga

\.. Asnek vanp dinilai e;) Nilai BxN Keterangan

Kompetensi Dasar dan Indikator
: Isi materi: Kelengkapan materi,

keluasan materi, dan kedalaman materi,

-: Peoyajiad materi; sesuai dengan
silabus; sistematis; .eferensi.

: Bahasa: bahasa Indonesia baik dan
benar.

j Tugas: penugasan yang diberikan
kepada mahasiswa sebagai tujuan
untuli menilai tingkat penguasaan dan
pengembangan kemampuan pada aspek
kosnitif- afektif- dan osikomotorik.

15

30

20

15

20

4
4

3

3

3

60
120

60

45

60

s:3J5
100

Jumlah 100 16 345
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ujilpenilaiarr dosen pengajar

{a ini selanjuhrya dinilai oleh tiga oraag dosen pengajar mata kuliah

Adapun hasil penilaian ketiga dosen tersebut diperoleh nilai

a) dos€n pertama: 3.00; b) dosen kedua: 3.15; dan c) dosen ketiga

jelasnya dapat torlihat pada table diba&eh ini:

Tabel 5. Hasil Psnilaian Dosen Pertama

Tabel 6. Hasil Penilaian Dosen Kedua

3

3

3

3

45
90

60

45

60

300 = 3,00
100

I)rsar drn tldikator
ihi: Kelengkapan materi,
Lntrhi, dan kedalafian materi

materi: sesuai dengan

bshrsa lndonesia baik daa

Ixnugasan yang diberikan
rntrl|'si$ara sebagai tujua.n

i tingkat penguasaan dan
rngrn keinampuan pada aspek

l5
30

20

15

20

45
90

60

60

60

315 = 3,15
100

i Dasar dan lldikator
Gi: Kel€ngkapan materi,

dan kedalaman materi,
materi: sesuai detrgan

gi!6€matis; rsfersnsi.
balasa Ildonesia baik dan

IFnugasan yang diberikan
m'hrqisrira sebagai tujuan

i tingkat penguasaan dar
kemampuan pada aspek

15

30

20

l5

20

3

3

4

3

19



Tabel7. Hasil Penilaian Dosen Ketiga

315 - 3,15
100

t5
30

2D

15

20

4
3

3

3

60
90

60

15

60

dinilai
\:::peiensi Dasar dan lndikator
Iii dateri: Kelengkapan ma1e ,

ri-j.l:ian materi, da.rl kedalaman materi,
le!)ajian materi: sesuai dengan
: ;-.rs- sistematis, referensi.
Brhr\e: bahasa lndonesia baik dan

Trgas: penugasar yang diberikan
r::ela mahasisw sebagai tujuan
-i:::{ menilai tingkal penguasaan dan
rc.-embangan kemampuan pada aspek
r..'l:ii- afektif, dan motorik.

Jumlah

--air berdasarkan penilaian ketiga dosen pengajar mata l'-uliah psikologi

-',rlci-:: dapat disinpulkan bahwa bahan ajar mata kulial psikologi pendidikan

-'r:i! trda kategori "layak" sehingga layak untuk digunakan pada pro$am studi

::rcri.r-; ra Universitas Negeri Makassar.

: Hasil uji/penilaian mahasiswa

3:.an ajar ini selanjutnya dinilai oleh lima orang perwalilan mahasiswa

:r--.:-r= pascasarjana UNM. Adapun hasil penilaian kelima orang rnahasiswa

:::-s': l:peroleh nilai sebagai beril<ut: a) mahasiswa pedama:3.30; b) mahasiswa

{i:-E = -:40, c) mahasisrva ketiga = 3.00; d) mahasiswa ke€mpat: 3.15; dan e)

'ers;-*a kelima: 3.00. Untuk lebihjelasnya dapat terlihat pada tabel dibawah rni:

-s..mp€tensi Dasa. dan lndikator
L<i materi: Kelengkapan ma1e ,

{ii'rasan materi, dan kedalaman mated,
Pealajian materi: sesuai dengan

-.--:hrst sistematis, referensi.
B.hasai bahasa tndonesia baik dan

dinilai

Togas: penugasan

lipada mahasiswa
yang diberikan
sebagai tujuan

Tabel 8. Hasil Penilaian Mahasiswa Pertama

330 - 3.30
100

15

30

)n

15

20

4

4

60
90

60

60

60

:nmk menilai tin n dan
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pengembangan kemampuan pada aspek
komitif, afellif, dan psikomotorik.

Jumialr 100 17 330

Tabel q. Hasil Penilaian Mahasiswa Kedua

\o Aspek yans dinilai Bobot Nilai BxN Keterangan

L
L

+

Kompetensi Dasar dan lndikator
Isi materi: Kelengkapan materi,
keluasan materi, dan kedalanun materi,
Penyajian materi: sesuai dengan
silabusl sisternatis, refe.ensi.
Bahasa: bahasa lndonesia baik dan

benar.
Tugas: penugasan yang diberikan
kepada mahasiswa sebagai tujuan
untuk menilai tingkat penguasaan dan
pengembangan kemampuan pada aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik.

l5
30

20

t5

20

3

3

3

45
90

60

45

60

300 - 3.00
100

Jumlah 100 t5 300

Tabel 10. Hasil Penilaian Mahasiswa Ketiga

{o AsDek vane dinilai Bobot Nilai BxN Keterargan

Kompetensi Dasar dan Indikator
Isi materi: Kelengkapan materi,
k€luasan materi, dan kedalaman materi,
Penyajian materi: sesuai dengan

silabus: sistematis; referensi.
Bahasa: bahasa lndonesia baik dan
benar.
Tugas: penugasan yang diberikan
kepada mahasiswa sebagai tujuan
untuk menilai tingkat penguasaan dan
pengembangan kemampuan pada aspek
koshitifl afektif- dan osikomotorik.

15

30

2A

15

20

3

3

3

45
90

60

45

60

300:3.00-Toit

Iumlah 100 15 300
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Tabel 1 1. Hasil Penilaian Mahasiswa Keempat

\o Asoek vane dinilai Bobot Nilai RxN Keterangan

L Komp€tensi Dasar dan lndikator
:. Isi materi: Keletrgkapan materi,

i keluasan materi, dan k€dalaman materi,

-: Penyajian materi: sesuai dengan
silabus; sistematis; referensi.

.l Bahasa: bahasa Indonesia baik dan
benar-

j Tugas: penugasan yang diberikan
kepada mahasiswa sebagal tujuan
untuk menilai tingkat penguasaan dan
pengembangan kemampuaa pada aspek
kocnilif afektif- dan Dsikomotorik.

l5
30

20

15

20

3

3

3

4

45
90

60

60

60

315:3.15
mr

Jumlah 100 l6 315

Tabel 12. Hasil Penilaian Mahasiswa Kelima

300 :3.00
mo

15

30

20

t5

20 3

45
90

60

45

60

ne drnilai
Kompetensi Dasar dan lndikator
Isi materi: Kelengkapan materi,
keluasan mate , dan kedalaman materi,
PeDyajian materi: sesuai dengan
silabus, sistematis; referensi.
Bahasa: bahasa Indonesia baik dan
benar.
Tugasl penugasan yang diberikan
kepada mahasiswa sebagai tujuan
untuk menilai tingkat penguasaan dan
pengembangan kemampuan pada aspek

koqnitif, afektif, dan psi

Jumlah

Jadi berdasarkan penilaian kelima orang mahasiswa proglam pascasarJana

;r--er disimpulkan bahwa bahan ajar mata kuliah psikologi pendidikan berada pada

r:r:3ori "layak' sehingga layak untuk digunakan pada program studi Pascasarjana

- -r eFitas N€ge Makassar.
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B. Pembahasan

Pengembangan bahan ajar mata kuliah psikologi peodidikan didesain selama

:1a bulan. Diawali dengan melakukan suvei awal, kemudian merumuskan silabus,

-:ngumpulkan referensi dan penyusunan balan ajar. Bahan ajar yang telah tersusun

:r<onsultasikan dengan tiga oralg pakar. lni dilalarkan sacara intens untuk

-:aperoleh salan dan masukan serta penilaian terkait dengar bahan ajar lcrsebut.

:h karena i1u dari beberapa saran yang diperoleh maka terbjnalah bahar ajar.

Bahan ajar yang telah divalidasi dan dinilai oleh pakar selanjulnya dinilai pula

: :: tiga dosen pengajar dan lima mahasiswa pascasa.jana dengar tujuan untuk lebih

-E::eerkuat dan memberikan legitimasi ilmiah atas bahan ajar yang dikembangkan.

- ::Japat lima aspek yang telah diberikan penilaian, baik dari kalangan pakar,

rg.<: -::aJar maupun mahasiswa, yaitu: a) konpetensi dasar dan indikator, b) isi

-.:::n. c) penyajian materi, d) bahasa dan e) tugas.

Hasil analisis secan desk ptif berdasarkan kepada lima pengkategorian

:c::ntuan kelayakal bahan ajar menunjukkan bahsa bahan ajar mata kuliah

:. iriogi pendidikan adalah sah dan layak digunakan. Penilaian yang telah dib€rikan

.: nga pakar, tiga dosen pengajar dan lima nahasislva pascasarjana, adalah bahan

:. .:: ixmda pada kategori Layak (L) untuk digunakan. Meskipun demikian menurut

:i::.]ngan dari 1im pakar, dosen dan mahasisw menyebutkan bahwa meskipun

{r:::r teoretikal bahan ajar telah layak untuk diaplikasikan, namun kesuksesan dalam

:e-':plikasiamya sangat ditekankan untuk diujicobakan pada kalangan mahasis$a

--::i iebih memperoleh masukan secara prallikal dalam proses pembelajaran.

Berpanduan kepada pandangan Borg & Gall (1983) bahawa hasil penilaian

1\-:: dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kesahan suatu bahan ajar.

,-: -.1ur seperti ini telah dilatukan peneliti lain dalam membina dan

: ---embangkan suatu bahan ajar sepeni; Tri Suwarni dan Latif (2007); Sulaiman

,..r 1013); dan Isnajl (2015).

Penilaian tersebut sejalan dengan pandangan Rusell (Jamaluddin Ahmad

: '. 
- \ ang menyebutkan bahwa sesuatu modul dianggap menpunyai kesahan apabila

-<-::nuhi kriteria, seperti: tepat sasaran populasi, pelaksanaan modul alau bahan ajar
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Eemuaskan, waktu mencukupi dalam me4jalankanny4 berhasil dalarn meningkatkan

tompetensi, dao mampu mengubah sikap dan perilaku. Chomsin dan Jasrnadi (2008)

iga mengemukakan bahwa bahan ajar yang baik apabila dikembaagkan berdasarkan

haidah-kaidah atau rambu-rambu penyusunan bahan ajar.

Beradasarkan uaian tersebul di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar

ptologi pendidikan mempunyai kesahan untuk digunakan sebagai pegangan dalam

Fb€liajaran mata kuliah psikologi pendidikan dalam lingkungan pascasarjana

T'NM.
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BAB VI

SIMPUI,AN DAN SARAN

{. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapal disimpulkan bahrm pengembangan

:ahan ajar mata kuliah Psikologi Pendidikan dinyatakan baik dan layak untuk

:glnakan dalam pembelajaran pada program Pascasarjana UNM khususnya pada

:rogram studi Bimbingan dan Konseling. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penilaian

=lar, dosen pengajar dan mahasiswa pascasa{ana UNM.

B" Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah:

l. Kepada Dosen Pengajar

Bahan ajar mala l':uliah psikologi pendidikan diharapkan menjadi pegangan

bagi dosen pengajar mata kuliah tersebut dan dilaksanakan secala terpadu

sehingga pengembangan kompetensi mahasiswa dapat tarukur secala terpadu

dan komperehensiL

:. Kepada Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat belajar rnandiri dan menggunakan bahan ajar

tersebut sebagai pedoman dalam mengkaji dan mendalami psikologi

pendidikar da berbagai sumber atau referensi.

,r. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini baru sampai pada tahap pengerr,bangM (develop) sehingga pada

p€nelitiar selanjuhya dapat dilakukan dalam bentuk uji coba lapangan agar

dapat diketahui kemamfaatan dan efeLtivitasnya bagi pengguna bahan ajar'
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